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  خطواتخطوات) ) ١١((
  

  أسير وخطواتي أسفلها نار
  ما أمالً في البعدتدفعني قد

  وطمعا في الزهد
  وتصبح الخطوات وثبات
  ومحل الوثبة ألم وجهار
  ويعنفني اللهب بصخب

  ويهيج في وجهي
  ويهيج بداخلي الغضب
  وأثور باحثة علي ألمح
  ثغرة عبور في الجدار

  وأعود وليس معي المقصود
  وأمامي حدود ومن خلفي
  صمود اللهب، يجبرني

  على االقتحام
  دورغم الصدو

  أمضي ويمضي بداخلي التعب
  إني ما اخترت لكنه صاحب القرار
  فعيني أغلق جفنها وهج األنوار

  كتلك التي تدور للري
  ولكن عينها ما ضمها وهج

  وإنما ذاك الزي
  هي تأمل في نهاية للظالم

  وباحثة أنا عن مخرج للمضي
  وبعد حين زارني خاطر
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  ..وأسر لي أن شقائي
  وشقائي بعيد عن ظنوني

  لنار ليست ورائيفا
  وأن أطفئي من قدميك النار
  وما ظننت لحظة أن تكون

  أقدامي شيء يهددني بالدمار
  فكيف تكون مصدر األخطار؟

  وجادلتها وقلت لها هل
  صحيح أنك ألم وانهيار؟

  لم تجبني
  استشعرت منها صراخ وتظلم

  تراجعت عن اتهامي
  باالعتذار.. وسارعت
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  عبث الصعاب عبث الصعاب ) ) ٢٢((
  

  ه فكري وجوم فيهشرود في
  ..سيري وصباحي

  مستقيم حبي لك ال انثناء
  مهما تآزرت همم الرياح
  شعاع لي حبك خفت البدء

  فخفت الضوء الالِح
  وجد كان في الصدر دفينًَا
  عفوا حجبته عن االنشراِح
  رفرف نصف العشق أتمنع

  عنه عون هذا الجناح
  ما لي أراك باسم الثغر غير عابئ

  واٍه لصياحي
  قلتياقلبي وم

  جوارحي وما تملك يديا
قرابين فِمْل إلي  

حبيبي ماذا بقى لدي  
  أتييك باسطة يديا

بهما القلب الجريح الشقي  
  ما كان شقاؤه مني فهل
  حظيت بقبول الهديا؟

  مجنون أنت وعمياء أنا
  !وكيف يقود المجنون عميا؟
  دعني إذن أسير في الدرب

  أتخبط أتعثر أنزلق
  أصعد مراراأسقط في قاع البئر و

  فلن أختنق
  ألجيد فن الحب وأتوغل في ذاك
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  السرداب مليا
  أجوب بقاع الدنيا

  بقيد هو رب الحرية
  عبق الجنة يلوح لي
  أأفوز بنعيمها األبديا؟

  جموح فيه أنا لتلك الليالي الورديه
  شوق وحنين يحلق بي

  طوفًا حول زخرفها الشهيا  
  عبث فيه خيالي يغدو 

   شتويابآماٍل تترى ويعود  
  أيها القلب الساكن

  ثوب الخشوع أم وقار وشموخ
  صمت وسكون أنت وقلبي
  ثبات يعتريه صد وشروخ

  ضنين العون إلى متى صدك؟
  في براءة الشيوخ
  والزفرات والنبض   أنت لي الشهقات
  والعبرات والصمت    أنت لي الدقات
  والبسمات والسمت   أنت لي النسمات

  كنت النور المسحور
  الغيور الزيتوِلمصباحي   

  عالم صارخ األلوان
  أنت فيه سلبي    صاخب األشجان
  ال أعي شيء به

  وأنك فيه دربي    سوى أني في ركبه
  حب في قلبي عظيم
  كلم في قولي سئيم
  شبح أمامي مريب

  حبيبي كن لي مجيب
  هاتني قلبك العاصي
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  أطوعه بأنفاسي
  أصهره بأشواقي

  ويصير عاشقي لألبد
ا للخلِدأقذف به في يمي وسمائي رب  
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  آيف تزورني بداية آيف تزورني بداية ) ) ٣٣((
  

  ؟..كيف تزورني البداية
  وتكتم أنفاسي ألف نهاية

  وتجذبني للقاع قاتالت األمل
  وتسحبني بال شعور مطفئات النور
  وأفشل في العثور عليها بشتى السبل

  يحالفني حظي في الخطى
  وأيضا يرافقني الفشل

  لينحيه عني ولواله لما كان
  نحس ويأس وصل

  إني أمد لها يدي وأبعث بصري
  إليك يا غدي  

  إني ألوح إليك بطرحة النجاة
  فدققي وارصدي

  إني أضأت ألجلك شعلة
  اشتياقي جمار
  فهاك مرقدي

  فأقبلي وانتشلي روحا
  مغمورة في نهايات رمالها من صهد

  فإالم يخنقني طموحي
  وتلونني جروحي

  ويهجرني اقترابي لقصدي
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  من لي غيرك من لي غيرك ) ) ٤٤((
  

  في بحرك اقذفني 
  كفاني أحيا بعصرك.. انساني فيه

  رغم اقتناعي وانصياعي ألمرك
  ال طاقة لي على إهمالك لي وهجرك

  فلطالما رددت همسات
  الحب لنفسي

  ولطالما واسيتها في بؤسي ويأسي 
  وهنأتها في األعياد وحينما

  يهم البعاد على البعد
  لكني أريد همسك فهو غير همسي

  سهدأنفاسك تشاطرني أزمات ال
  فللعاشقين أن يتنحوا عن متع الدنيا
  وفي أحبابهم ال يشفع لهم الزهد
  أنا في شوقي إليك ال أرضى
  بتلك المواعيد التي استهلكها 
  غيرنا وال أرضى بالصدفة

  وال أقنع بمكان وطئته أقدام قبلي 
  وال يرويني نبع فاض لغير حقلي

  وال أعترف بعرف غيري فهذا عدلي
  ل فيه من أحد وإليك ميعاد ما تقاب
  تمام السابعة ظهرا

  وبديله التاسعة عصرا
  وبديل آخر الثانية حين المغرب
  ورجائي ليكن حديثك بلون اللهب
  بلغة غير اللغات مشربا بالعنب 

  وإال فإذا كان الكالم فضة 
  ....فالسكوت من ذهب
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  قارئة ودعقارئة ودع) ) ٥٥ ( (
  

  ويقول لي يا حبيبتي 
  لماذا أنت عني بعيدة؟

  الحصون العديدة؟ما سر تلك 
  حبيبتي تلمسك يداي

  حبيبتي صداك مالئ أذناي
  حبيبتي تراك مقلتاي

  ويضمك جفناي  
  وحبيبتي هنا في فراشي

  أنفاسها ورحيقها يتغلغل في قماشي
  تأثيرها يتوغل بأنسجتي

  وغرفتي وتشهد كل لحظة بهجتي
  ويغيب عني عقلي من روعتي واندهاشي

  لماذا أنِت رغم القرب بعيدة؟
  لقاؤك عبر الحدود المنيعة؟كيف 

  أيتها الصعبة الوديعة
  أنِت رقيقة عميقة مطيعة 

  أخبريني كيف الوصول إليك
  راغب فيك طالب يديك

  ال أحد يمكنه الوصول : قالت
  فالسبيل إلي مغلق

  وبالمستحيل مشغول
  وتريد مني بيانًا وهذا شرحه يطول

  ورغم الصعوبة واأللم أقول
  ترانيأني جارة خطيبتك ووقتما 

  تعرفني وتنطق اسمي
  اعلم أنك مذهول

  فأنت لست خاطب وال مرتبط
  وعليك أن تتقدم وتعتزم الدخول 



 www.kotobarabia.com 
 

13 

  فعالمي المحصن ينتظر فارس وطبول
  أبدو غريبة وغامضة
  أنا لست لك رافضة

  إني أريدك ولذا أعرض عليك الحلول
  ربما يتالشى كالمي من ذاكرتك

  لمجرد انتهائي وسرد لغزي المجهول
  ني جيدا إني أقترب من الوصولفاسمع

  فحينما تخطب ستكون خطيبتك 
  جارتي 

  ولن تتمكن مني إال حين ذاك
  :اآلن تريد مقاطعتي وتقول

  أريدك أنت وما دخل جارتك؟
  تلك بوابتي فاكسر األغالل 

  واعبر محيط النار
  وانتبه لما أقول

  أنا جادة وقورة وصورة
  أنا لست غادرة أنا حالة نادرة

  ست مغرورةومثيرة ول
  رغم الكبرياء والترفع فإني مروية

  إني أحمل قلب ظلم.. بمزيج المر واأللم
  أنا لست شريرة

  أنا ضحيت وتوجتني تضحيتي أميرة
  أنا لست مغامرة

  إنما قادتني قهرا قصتي المريرة
  وأخذتني أحداثها وتجرعت لحظاتها العسيرة

  وأحيا تفاصيلها على مضض
  مغزولوال أعلم إلى أين مصيري ال
  أنهت حديثها وظل صامتًا

  كأنما أعياه ذبول
  وتركته في صمت يواجه وحده الخمول
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  رفيقتي رفيقتي ) ) ٦٦((  
  

  رفيقتي العزيزة لحبيبتي 
  أرجعيني

  أنت لست محبوبتي
  أنت لست دنيتي

  فحبيبتي لذيذة فريرة
  رائعة في بخلها 

  هائلة في خفة ظلها
  ساحرة عند السكوت وعندما تصدر صوت

  مشيتها جبروتساحرة وقفتها وب
  ساحرة في هجرها ووصلها

  أنا في ذهول من جمالها أهواها حتى الموت
  رغم نضالك وقتالك من أجلي

  ورغم جحيمها ورغم أني سقيمها 
  ورغم جراحها وكفاحها لقتلي
  حبها كامن في مطفأة السيجار

  وتحت رماد النار
  ألمحه بين العاشقين وفي كل األدوار

   بال أخطارإنها الرومانسية بحذافيرها
  هي حضارة بال شوائب أو دمار

  أنفاسها تفوح إزاء الموائد وخلف كل ستار
  أراها في ضوء المصباح .. أراها باألقداح

  تالحقني دوما تطاردني كاألشباح 
  تحوم أطيافها بحكمٍة ونجاح

  هي في عيني باقية
  في أذني أصداح

  هي أخالقٌ راقية
  نبراسي في الدجى وشمس الصباح  
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  يدتي بال شجارإنها س
  رفيقتي هي في رحلتي

  كفاني بها زادا وكفاني فخار  
  هي سيدتي وليلي والنهار

  سموها بهجتي وجنتي والنار
  فسامحيني 
  واعذريني
  إني بغيرها

  ال أصل بمقامي لحضرة
  المسمار    

  إني بغيرها سلعة تلَفَتْ
  ال ترتقي ألبخس األسعار  

  غيرها تصهرني والسبيكة
  يضيرها االنصهار  

  غيرها تتلفني كورقة ابتلت 
  بسيول األمطار  

  إني بغيرها نبتة صابها
  اصفرار  

  إني بغيرها مغامر أواجه
  جيوش العواصف  
  ومصيري انهيار  
  :فدعيني

  أجل أنهار إني أنهار  
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  رسالة إلى الشمس رسالة إلى الشمس ) ) ٧٧((
  

  رسالتي إليِك
  باسم العاشقات لقرصك
  أقول يا شمس إن العشق

  ِكأتاح لنا المتعة ب
  حين األفول  

  وأتاح لنا اللذة بالدمعة
  وهيأ من الجحيم جنان وخيول
  نمتطيها ونسبح في فضاء الدنيا
  ونطوف بكل األركان ونجوب

  كهوف الغيب والمجهول
  وال تغاري يا شمس إذا قلنا
  إنَّا وجدنا عن دفئك بديل

  يضاهي دفئك إنه الدفء الجميل
  وأضحينا ال نباِل إذا ضمك

  ر منه عندما يميلالسحاب وال نغا
  لقد نضجنا ووعينا وتنحينا
  عن سخطنا عليك وانتبهنا

  إلى دمنا الثقيل
  يا شمس بالحب ملكنا كل بقعة
  وكل همسة ولمسة وكل لحظة 
  وكل شعاع وكل شجاع وكل

  شمعة
  ولدينا أيضا أعداء ترصدنا

  قلوبهم مليئة بالشر
  منهم من حقد علينا ومنهم 

  من مأله الغدر  
  م واحتويهم بدفئكفاشرقي عليه
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  وال تحجبي عنهم نورك ونفسك
  وإن تمادوا فهذا ليس من خطئك 

  فاصمدي عساك تستقطبيهم
  وتمغنطيهم

  بحنانك وحسك
  أشرقي وانفذي للبشر

  ولكل درب  
  وقولي لهم إن األحبة

  مثلكم خلقوا
  وليس ببعيد عليكم أن

  يسمو بكم الحب  
  إنه يهجم بغتة وبعنف
  ال خيار وال موعد

  ..نهوى رغم األنفوإنَّا 
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  حملة البرتقال حملة البرتقال ) ) ٨٨((
  

  وأنا على فراش البراءة والطهارة
  كانت تعبث بلساني 

  وكياني الحرارة  
  تجعلني أهزو وأتمتم

  وأرنم تخاريف المرارة  
  تؤلمني لقطات بشعة

  وتطاردني أشباح ال تتحرك
  ومن فوقي ال تبارحني األثقال

  وتطاردني أكواب
  ضخمة من عصير البرتقال

  تبدو أمامي مساحاتها
  الرهيبة العجيبة

  ممتدة لنهاية مجرتي
  محطمة.. جاثمة

  لي ضلوعي
  تعتصر طاقتي ودموعي

  أتذكر جيدا دمعتي الوحيدة
  الساخنة السائلة المنسكبة كالشالل

  تتدحرج من فوق خدودي
  طفولتي.. تجرف أمامها بساطتي

  لدنياي.. وتعيدني لصحوتي
  معاناتي وفزعاتي تحت التالل 
  وتأتيني النوبة تلك من آن آلن
  وتراودني فيها كوابيس الجان

  تزيح عني ثباتي وتنزع مني األمان
  وعندما ترحل عني وتهدأ بي الحال

  أعود لمرحي وتصفو أزمتي
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  وألهو وأنعم مع أسرتي
  وتتالشى من صدري بواعث الرعب

  هكذا األطفال    
  تعصف بهم أدنى األشياء
  ويتحملون أقصى األحمال

  ن يخرجون لبيداء الصفاءوما إ
  تتبدل بهم التعاسة

  إلى أريج الخيال  
  ذلك ما تذكرت من زمن

  أحارتني فيه تلك المشاهد السخيفة
  كيف لها وأنا أحيا حياة

  لطيفة  
  ترحل من زمن الكهولة

  إلى عالم الوداعة في دنيا الطفولة؟
  ترى لتخبرني أن متعتي زائلة؟
  وأن أيام تعاستي وذبولي عاجلة؟

  أم لتقتنص مني لحظة ضياع
  وتتقلص بهجتي وتعدو بعمري

  آالف األميال
  ولترسم على صفحتي

  الساذجة بريشتها لمسات
  الشجن واألهوال  

  لماذا يطاردني البرتقال؟
  لما روعتني في مهدي ومرضي

  أطياف طفت على نهدي
  وساقتني قهرا

  ألنهل
  من جحيم الكمال 
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  عبقرية شتاء عبقرية شتاء ) ) ٩٩((
  

  وجه مشرقللشتاء 
  يمهلني التلذذ بما

  أهملته ورميته على
  رصيف الكراكيب والخالء

  ألم يأتني وقت فررت
  فيه من تلك الشمس الصماء

  واآلن أنا أنتعش بدفئها
  وتأنسني بضوئها الشهي

  وأشعتها اللطيفة وظاللها العبقرية
  وتصميماتها الهندسية

  والتفاتاتها الفنية
  ورؤيتها الفريدة للتضاريس

  قاييسللم    
  لألكواخ وكل األشياء
  أجدها تتجاوب معي
  ومع كل المخلوقات 

  بصبر وتناغم دونما كبرياء
  تهبط إلينا وتدخل في تواضع

  من النوافذ من الشرفات
  من العلياء  

  كواحدة منا تروح وتغدو
  دونما تكلف أو انطواء  

  ألسنا في الصيف
  يبعثرنا الضيق والحر واألجواء؟

  يموفي الليل يجرفنا النس
  فال يعرفنا مكان

  وال يرتبط بنا فضاء
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  أما الشتاء فيمحو بحنانه
  رغم قسوته

  الحدود والجفاء
  ويجمعنا معا في حلقات
  الوداد والدفء يكبلنا 
  في أماكننا ويجعلنا
  بعيدين عن البعد

  وتصبح الطرقات خواء  
  هو حاسم وصارم

  وديكتاتوري معنا في 
  كثير من األثناء
  وبحزم واقتدار

  يملؤه وقاروبعزم 
  يضع الدنيا وما فيها

  في قبضته
  إنها نبضة حاكم

  حكمته  
  ...ومضاء    
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  تحريض تحريض ) ) ١٠١٠((
  

  يا جراحي التئمي
  دعك من
  إلحاحك المنمق  

  فأنا أبدا لن أكفر بخالقي
  مهما عانيت ومها سلَّطِت 

  صراخك العالق
  بكل أجزائي وعوالقي
  فال جدوى من التسول
  ال تحاولي استمالتي 

   تتملقيوال  
  أنا لن أترك شيًئا

  من مبادئي  
  أنا لن أفقد وترا

  من تماسكي  
  فدمري وأتلفي تحملي 

  واصعقي  
  أنا رغم النحول قوية
  ورغم تنوعك وتلونك

  فأنا أنا  
  أنصحك أن تصدقي 
  ال ال تضيعي طاقتك
  أنت جبال شامخة
  أنِت تالل راضخة

  أخشى عليك  من التصدع
  فاركعي وال تكابري

  أيتك تتمزقيفلطالما ر
  وتضنين نفسك حينما
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  تعتزمين
  االلتفاف حولي بكمين

  وتتربصين بي ومن تحتي تشعلين
  أشواك وسعير

  وتحرضينني دوما على التمرد
  وأن أغرد
  وأردد  

  لفظات الفسِق
  وتهمسين
  انطقي.. انطقي

  ولسوف أصمد
  وأجند  

  لحظات الصعق
  وأوجهها إليِك

  فانهزمي وتفرقي
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  ة ة شمس مهاجرشمس مهاجر) ) ١١١١((
  

  أيتها الغائبة عني
  لمن تدعيني؟

  دفؤك يحمل لي الحياة
  ليس عندي بديل عنِك

  فال تتركيني  
  أنا بدونك تقيدني

  الرطوبة وأعجز عن مقاومة 
  االختناق  

  أنت الجميلة الحنونة األصيلة
  رغم الرياح رغم الثلوج

  تأتيني  
  تمدي لي أشعتك

  ..تنتشليني  
  .من المستنقع

  ألعماقتبثي في البهجة، ومن ا
  جذرا جذرا

  تجتثيني  
  تجعليني.. وفي لمحة بصر

  للحياة مستودع  
  كلما ضاع أثرك البلسم

  أسرعتُ أنا وكنت له بديل
  وبذلك مما أودعتني

  بداخلي؟ النجاة والثبات
  وأهديت الحياة
  للبائس والعليل

  أتلمسك في كل ركن
  وفي كل حين
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  فأنت ضالتي والدليل
  في الشتاء وفي الجليد أنتظرك

  وتدور عيني تبحث عنِك
  في اآلفاق  

  وتباغتينني
  وتنفذي لي عبر الحواجز

  وتخترقي كل الحدود بمهارة
  في االختراق  
  ببضاعتك ودفئك.. تغمرينني

  وكلي لهفة واشتياق
  ويجمعنا اللقاء العنيف كأننا عشاق 

  فال تدعي للغيوم فرصة
  والمستحيل  

  وإن نالت من أشعتك برهة
  ..ومني دهرا

  بقى في مكانيفلسوف أ  
  ..لن أنسى الجميل
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  جاذبية االنزالق جاذبية االنزالق ) ) ١٢١٢((
  

  هل شفع للوردة 
  تلك األشواك؟  

  أن تهدرها أصابع األشواق 
  أطباق النار .. هل حصنتنا

  من كسوة الجليد التي قيدتنا
  من األطراف إلى األعناق

  حتى غربتنا زحفت
  لألحداق وخيمت معانينا

  ونسجت لنا أثواب اإلخفاق
  معات أضحت ال تميزوالد

  بين اللقاء وبين الفراق
  وغابت بهجتنا وصابتنا 

  الهموم وهزتنا
  والزالزل أفقدتنا
  وعينا وسلبتنا
  دفء الرفاق

  لم تخطفهم منا األماكن
  ..ولكن  

  خطفتهم منا الضغائن
  والسير خلف الغايات واألطواق

  ولم يعصمنا تكتلنا معا
  في بوتقة تكتظ بنا

  تفتك بنا  
  البته ولم يؤثر عليناكل بقدر ص

  ما بها من ضيق فلكل منا واٍد شاسع
  في منفى يجذبه وعنه يدافع
  ..فقط المكان هو مربط االتفاق
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  ليس إال المكان فكأنا فيه
  بقوة التزلق على جليد بال سباق
  ككائنات في قارورة تجارب

  كلما حاولت الفرار
  عادت باالنزالق  

  فالغرباء تطويهم الحدود
  ألوراقويقربهم ود ا
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  حجاب الرتوش حجاب الرتوش ) ) ١٣١٣((
  

  ما زلت ألمح في صفحة السماء
  أشياء تبعد عنها الصفاء

  فمتى تختفي أمامي العقبات
  متى تصفو سمائي من الغيمات

  كلما تراءت لي الدوائر
  والخطوط المتعرجة

  تلك والنجمات  
  بوميضها وقت الشروق

  الضحى.. وأوقات  
  العصارى... وساعات  

  هوقبيل الغروب وبعد
  وحين تطول المسافات 

  يتسلل عندي الفجر
  وتتوه الخطوات  

  وتزداد الصفحة تعكيرا
  كلما توقعت زواله وحلمت

  بالنقاء  
  فعندما يطول الشقاء
  يحين اقتراب الشفاء
  وتأتي بشرى االنتهاء

  فلماذا ينأى عني االقتراب والفرج
  وتوصد أمامي حتى الثقوب

  وتتالشى تماما من عيني بارقات
   دون اعتذار وبال حرجاألمل

  من يمحوِك عني أيتها الرتوش
  فأنِت نشاذ وعشوائيات
  أنِت لست إال نفايات



 www.kotobarabia.com 
 

29 

  ومنغصات ومدمرات
  أنت ظلمات

  فلما تتوهجين  
  أتعتقدين

  أنك بحماقتك ترشدين
  نواظر ترمي سهامها ناحيتك

  كال إنها تبغي التنعم
  بقبة الطموحات  

  فلما تتطفلين
  وأمامهم تمكثين  
  ى ال شيء وتالشيفاذهبي إل

  فإن ذهبتي وتالشيتي
  ثقي تماما وقتها أنك

  وتفسحين .. تنفعين
  للتائهين  

  نوافذ منها يتطلعون وبها يهتدون
  حينها تصبحين لماحة

  ال تضرين  
  وبامتنان المحزونين والمكروبين

  تحظين وتنعمين
  انمحي وضحي من

  أجل الماليين  
  فإن فعلت واختفيِت

  قل عناء المعذبين  
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  نداء نداء ) ) ١٤١٤((
  

  من أين لك هذا؟
  أنت الذي كنت الصراط
  أنت الذي كنت المثل

  كنت ماسة من أتم الشيم
  تلمع إذا جن السواد معاني القيم

  كنت بوصلة يهتدى بها
  من فقد الرحل واألمل

  ونجم ساطع يهدي الحائرين
  متى وكيف كان وأفل؟

  ما كنت أدري
  وال أتخيل  

  أن تصبه وشاية
  أن يلحقه أجل

   خاضعأنت أنت
  لنواميس االنحراف؟

  إذن فما العمل ما العمل؟
  ال أملك إال البكاء فقط والبكاء
  ال أملك إال السكوت والرجاء

  ال أعرف سوى وداعك واالنزواء
  ما عندي ما عندك

  من الغدر وااللتواء  
  أنا ما زلت صفحتك البيضاء

  أشعر أنك عني غريب
  خذ دموعي ونظف بها

  روحك فالملح يجلو الصدأ
  ما عدت كما كنت وتداويرب

  ما أصابني من ظمأ



 www.kotobarabia.com 
 

31 

  فاقترب مني  
  من الفضيلة  

  وليكن عذابي ودماري هو الوسيلة
  كل غاٍل كل ألٍم ألجلك ال يهم

  فقط أنت أنت المهم
  قلبي الذي ظلم

  صبري الذي سئم
  وظني الذي حلم
  كل منهم قد علم

  في نجاتك من تلك المحن
  نهاية للظلم والشجن

  والسأم
   عينيبك وحدك تقر
  ال شيء إال هذا

  فدع كل الذي شانك هذا
  وسأكون معك في دفترك حين ذا
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  رياح رياح ) ) ١٥١٥((
  

  أيتها الهوجاء
  لما تشتتين أكثر مما تؤلفين

  تذهبين بذرات الرمل
  ومسحوق األرض

  أينما تتجهين
  تتطاير ورقات األمل

  وأكياس الفراغ في صراخ
  ولست لها ترقين

  وتتساقط من صفحة 
  قاء إلى الجبينبعثها الن

  وتعبثين بجدائل
  أساسها جد متين

  على الشجرات.. وتمرين
  المكسوة بثياب الشباب

  تتلفي لها أغصانها
  ومما زانها تتخلصين  

  فتبدو في العراء عارية
  يا له من أمر مشين
  أيتها الهوجاء التي

  تهددي المهملين وتأخذيهم
  للعقاب أما تترفقين

  أنت تزعزعين أمن الجذر
   زال حوله طينالذي ال

  وتحطمين ساقًا قوية
  فلماذا تكسرين؟

  وبقدر ما بالقبح تنئين
  وبقدر ما بالقاذورات تعصفين
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  وللشوارع والميادين
  والمزارع تطهرين

  بقدر ما تجعلين البلبل والعصفور
  والنحل والفراشات والحمام
  في هموم وآالم وليل حزين

  فلمن يلجئون
  لحين... إنهم راحلون
  جاج كل شيءإني أسمع احت
  عليه تهجمين

  من الجبال من الهضاب
  حتى البساتين

  والصبر والنعناع والياسمين
  والتوت والسوسن والرياحين

                



 www.kotobarabia.com 
 

34 

  دعوةدعوة) ) ١٦١٦((
  

  سل عني نجوم العاشقين
  تلك المعتادة في بحري 
  تلك التاركة الليل لظهري
  تخبرك أني أحتاج إليك

  كما يحتاج الليل إلى الفجر
  إني اعتدت عشقك

  كما اعتادت هي على أمري
  وأني أشتاق إليك

  ألم يشتاق الصيف إلى المطر
  وأني أتألم من بعدك

  فكم يئن الخير من الشر
  وأعاني من قيود باغتتني 

  كدموع أحاطتها جفون البشر
  وصمت لجمه عجز وأرهقه ضجر

  ورحيل حائر بين الحل والسفر
  ورسائل مطوية عمى عنها البصر

  إني مللت الشوق والهجر
  وتبت فهل كنت من التائبين

  إني عدت فعد وكن من الراكعين
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  شموس ساطعةشموس ساطعة) ) ١٧١٧((
  

  وعيون دامعة
  وعاشقون يواجهون

  خناجر وأقنعة
  تطعنهم في الصميم
  تقذفهم في الجحيم
  فهم عاشقون.. ترميهم بالجنون

  إنهم ضحايا
  أمانيهم خطايا

  أحالمهم ضائعة
  خطواتهم خاضعة

  لسلطان ليس له قصر
  يعرف له ميدانال 

  مجهول العنوان
  أرواحهم مكبوتة
  طيورهم ممقوتة

  مظلومون في كل األحيان
  عاكفون على نصل سيف له حدان

  أنفاسهم مرصودة
  آالمهم منشودة

  صيحاتهم ليس لها اعتبار
  غارقة في يم المرار

  يغزلها كاتب في األشعار
  يعزفها موسيقار.. يشدو بها مطرب

  جانيصفق وال يرفق بها قلب الس
  ألم يمتعوك أليس لهم كيان؟

  ألم يهزوا لك وجدان؟... ألم
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  استغاثةاستغاثة) ) ١٨١٨((
  

  البئر يا حبيبي
  عميق يا حبيبي
  إنني في قاعه
  وحيدة وحيدة

  ساعدني
  أنت فيه واضعني  

  أخرجني منه سامعني
  ظلم وعتمة  ضيق وكتمة

  كيف أجتاز األزمة؟
  متى يشرق النور؟
  متى يتركني شعور

  س؟البؤس واليأ  
  أين صورتك أين صوتك؟

  أنا عاجزة عن سماعه
  أنا عن الدنيا
  بعيدة بعيدة

  ال أحد يسمعني ال يقدر غيرك
  أن يرفعني  

  أتخبط في جدرانه
  أتجول في أركانه

  مللت هذا الجانب وضاقت بي
  تلك الجوانب  

  تعكر من حولي هوائي
  وتضخم احتياجي وشقائي
  أنت رجائي وفيك دوائي

  ك االعتذارومل.. مللت االنتظار
  أين أين الفرار؟

  أجد في كل ما حولي دعوة لالنتحار
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  مأتم بال دموعمأتم بال دموع) ) ١٩١٩((
  

  مقل ومعاني
  عشق وثواني

  عشق وحرارة شمس
  حقب وسحابة صيف وهمس
  في تأبين قلب وقيم وفكر

  احتضروا في ضلوعنا وعيوننا
  وبأيدينا سكنوا القبر

  من يفتي ويقول ... كنا من قبل نبحث عنهم
  اءهم في السم

  ومن يصرح هم عند القدماء
  ومنا من يتشدق ويسندهم

  إلى فئة أو تيار أو تلك األرجاء
  وأحيانًا تنسبهم لهذا أو ذاك أو هؤالء 

  اآلن أيقنا أن وجودهم
  بيننا إفك وهباء

  إنا واضعوهم بأيدينا حيث الفناء
  وعرفنا عناوينهم إنهم ساكنو دار الخفاء

  مؤسسوندار ال تخفى علينا نحن لها ال
  ولحصونها الواهية المشيدون

  اآلن تحددت لهم اإلقامة
  اآلن أصبحنا سواء

  ال يجرؤ منا أحد على االدعاء
  إن احتجنا إليهم.. وإن اشتقنا إليهم

  هدمنا صرحنا المتين وأعلنا عليهم القيامة
  نخرجهم من اللحود

  نرعاهم بين نفوسنا ونزيح
  عنهم الجمود  
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  قلب في مهب الريح قلب في مهب الريح ) ) ٢٠٢٠((
  
  لقلب المرسوما

  يشكو يِسر لي أنه
  محاصر بالهموم  

  تغزوه سهام تشعلها
  أكاذيب وسموم

  تشطره نصفين نصف صاف
  واآلخر تلونه غيوم

  يحتله حرفين حرف هازم
  والثاني مظلوم

  ويغدر ببعضهم األصدقاء
  ويتوج النفاق

  وتدفع القلوب ثمن فض االتفاق
  وتُشطب القلوب المرسومة

  ينصفهاتلهث تبحث عن مجير 
  وما ينقذها من ميثاق

  تدوسها األقدام وتضيع أجزاؤها المقسومة
  في أروقة الطرقات

  ودهاليز الزحام
  طغيان زاحف يتسلل يتدلل

  يقضي عليها ومقاومتها محض انعدام
  وتلجئون إليه مرات أخرى

  أياد وأحباب وأقالم
  ترسمه تقسمه تلجمه بمواثيق الغرام

  ويعجز عن الرفض
  قضويخشى منها الن

  فما له من قوة تخرجه من الهوة
  ..ذلك القلب المهزوم  
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  استعصاء استعصاء ) ) ٢١٢١((
  

  صخرة حب أنا
  غاب عنها الغيث

  أما من منقذ يسعفها
  من الظمأ من الموت من الجفاف؟
  ليتني من اللين بقدر ركلة ريح

  ترسلني إلى واد غير ذي
  شرر وال زمهرير

  ليتني هشة تفتتها الظروف
  ألقداموتصير حبات رمل تعلق با

  وتترك الصفوف
  وتذروها الريح

  لواٍد غير ذي نهاية وال مآق قوارير
  ليتني من الضآلة ما يهيئوني ألن

  أدفن تحت الرمال
  وتأكلني األرض  

  فأندثر بواد ذي زمان
  ال يخطِّئ الفضيلة
  وال يحرم الجميل

  زمان يضمر للحب مكانة وتقديرا
  ليتني كنت نسيا منسيا

  ديا ألحيا في هدوٍء سمر  
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